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Framsidans foton visar allén samt hjälmbrosklav. 

 

Detta är en projektrapport skriven av Fennicus Natur AB. Företaget drivs av Mikael Hagström. 

Fennicus Natur genomför såväl bredare allmänekologiska inventeringar som mer specialiserade 
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inventeringar av kryptogamer och fåglar. Företaget skriver också skötselplaner, genomför guidningar 

och håller enstaka föredrag. 

Sammanfattning 
Lyckåsallén är belägen kring Lyckås gård med sin längsta sträckning mellan Kaxholmen och Skärstad. 

I dag består allén i huvudsak av nyplanterade träd men det finns rester kvar av den gamla allén och 

bland de äldre träden är lönn vanligast. Almsjukan har tagit livet av många almar och gör det alltjämt. 

Floran av lavar och mossor på äldre träd i alléer kan vara mycket artrik och hysa en hel del arter som 

minskar generellt i landskapet. Vad gäller Lyckåsallén påträffades en rödlistad lav, hjälmbrosklav, på 

25 träd vilket är en hög siffra men det var också något överraskande den enda rödlistade lav som 

hittades. Bland svampar påträffades den rödlistade arten svartöra på två almstubbar. Bland mossorna 

noterades den sällsynta arten alléskruvmossa på två träd. 

När stora delar av allén höggs sparades en del grövre stamdelar som placerades ut på olika platser 

inom någon halvmil från allén med syftet att minska skadan på biologisk mångfald. På dessa stammar 

växer i nuläget fyra rödlistade arter svampar och enstaka naturvårdsintressant lav. Mest intressanta av 

dessa är almdyna och stor sotdyna som båda får betraktas som sällsynta. 

Resultat 

Allén 

Allén innehåller ca 129 någorlunda uppvuxna träd, där huvuddelen är över 100 år och några är hålträd.  

Vad gäller trädslagen så är det en stor blandning men dominans av lönn och björk bland de äldre 

träden. Alm, ask, klibbal, lind och tysklönn finns också bland alléns äldre träd.  

Här påträffades 2 rödlistade arter på träden, hjälmbrosklav och svartöra, samt ytterligare en handfull 

naturvårdsintressanta arter (se vidare nedan). Till de naturvårdsintressanta räknades här alléorangelav 

krimmerlaven Rinodina exigua, brun nållav Chaenotheca phaeocephala, gulnål Chaenotheca 

brachypoda, kornig nållav Chaenotheca chlorella, skivlaven Diplotomma pharcidium, grågrön 

hagelporlav Pertusaria coronata och mossan alléskruvmossa Syntrichia virescens. Några arter som 

förekommer här som man ibland noterar som naturvårdsintressanta är grå punktlav Acrocordia 

gemmata, lönnlav Bacidia rubella, ljuskantad sköldlav Melanelixia subargentifera, grov ljuslav 

Xanthomendoza fulva, allévägglav Xanthomendoza oregana, gul porlav Pertusaria flavida och 

hagelporlav Perusaria coccodes. Den senare gruppen indikerar mer av ett artrikt lavsamhälle än att de 

enskilda förekomsterna är intressanta i sig (vanliga arter). 

 

Utplacerade stammar 

De utplacerade stammarna har i huvudsak lagts på relativt skuggiga platser. Undantaget är en rad med 

klibbalstammar som ställts upp i ett sydvänt bryn vid Landsjöns södra strand samt några stockar som 

ligger vid en av Huskvarnabergens naturreservats parkeringar. Detta spelar roll för vilka arter som kan 

nyttja stammarna. Generellt är det mer gynnsamt för en mångfald av svampar med ved i fuktiga lägen 

medan det för insekter och lavar är mer gynnsamt med ved i soligt läge. Detta syns också i resultatet. 

Även trädslag har stor betydelse för vilka arter som kan nyttja veden. På de utplacerade stockarna 

påträffades 4 rödlistade svampar (almdyna, svartöra, stor sotdyna och kandelabersvamp) och inga 

rödlistade mossor eller lavar. Bland lavarna var det bara en stam där en naturvårdsintressant lav, brun 

nållav, noterades. Även den regionalt ovanliga svampen långhorn noterades på två stockar vid Vista 

kulle. 
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Karta 1: Lyckåsalléns äldre träd markerade. 
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Karta 2: De utplacerade stockarnas lägen översiktligt.  
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Kort om de rödlistade arterna  

Hjälmbrosklav Ramalina baltica NT 

Hjälmbrosklav är en liten rosettformad grå lav som är mest förekommande på gamla ekar men den kan 

också dyka upp på andra lövträd. Den trivs bäst på mer eller mindre fristående träd. Den kan vara 

mycket svår att skilja från trubbig brosklav. I Lyckåssallén påträffades den på 25 träd vilket är ovanligt 

mycket. 

Svartöra Auricularia mesenterica NT 

Svartöra är en vedlevande svamp som främst lever på döda grenar och stammar av alm, men sällsynt 

kan den leva på ved av andra trädslag. Den har ökat i och med almsjukan men den förväntas minska 

snabbt i och med att antalet almar minskar. 

I allén hittades den på två stubbar och den hittades också på en av de utplacerade stockarna nära 

Huskvarnabergen. 

 

Almdyna Hypoxylon vogesiacum VU 

Almdyna är en ganska sällsynt vedsvamp som till övervägande 

lever på almved i klimatmässigt milda och fuktiga lägen. Den är 

också påträffad enstaka gånger på askved och kan sannolikt också 

växa på andra ädellövträd även om det sker mycket sällan. Den 

hittades på en av stockarna som placerats vid Kaxholmen. 

 

Stor sotdyna Camarops polysperma NT 

Stor sotdyna växer på grov död ved av al. Främst finns den på platser med varmt mikroklimat. Den 

växer på en av de stående stockarna vid landsjöns södra strand. 

Kandelabersvamp Artomyces pyxidata NT 

Kandelabersvamp är en fingersvampsliknande vedsvamp som till 

största delen lever på ved från asp, men det händer också att den 

växer på ved av andra lövträd. Vid denna inventering påträffades 

den på en utplacerad stock vid Kaxholmen. 
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Karta 3: De rödlistade arternas växtplatser i allén. 
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Tabell 1: Vuxna träd med koordinater enl SWEREF 99 TM, naturvårdsarter 

och trädslag. Numreringen korresponderar med kartorna 3-6 nedan. 
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1 459253 6413290 lönnlav  ask 

2 459293 6413311   björk 

3 459456 6413390   björk 

4 460464 6413978   björk 

5 460332 6413919 hjälmbrosklav  al 

6 460326 6413917   ask 

7 460166 6413845   björk 

8 460139 6413816   björk 

9 460190 6413840   björk 

10 460212 6413852   ask 

11 460236 6413863   björk 

12 460370 6413923   björk 

13 460376 6413925   björk 

14 460415 6413944 allévägglav  alm 

15 460458 6413965   björk 

16 460454 6413963   björk 

17 460474 6413972   björk 

18 460483 6413975   björk 

19 460491 6413981 hjälmbrosklav ljuskantad sköldlav ask 

20 460647 6414054 svartöra  alm 

21 460652 6414057   ask 

22 460722 6414092   ask 

23 460730 6414097 ljuskantad sköldlav  ask 

24 460776 6414124   björk 

25 460795 6414132 lönnlav  ask 

26 460800 6414134   björk 

27 460892 6414180   björk 

28 460930 6414195   lönn 

29 460915 6414203   björk 

30 460840 6414167   björk 

31 460849 6414166   ask 

32 460803 6414145   björk 

33 460787 6414139   björk 

34 460748 6414119   alm 

35 460731 6414109   björk 

36 460717 6414104 hjälmbrosklav  ask 
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37 460710 6414101   björk 

38 461491 6415104 allévägglav  ask 

39 461486 6415064 hjälmbrosklav ljuskantad sköldlav ask 

40 461472 6414978   al 

41 461462 6414836 hjälmbrosklav ljuskantad sköldlav lönn 

42 461459 6414827   ask 

43 461458 6414805 gul porlav hagelporlav lönn 

44 461456 6414803 hjälmbrosklav hagelporlav lönn 

45 461458 6414783   lönn 

46 461456 6414779 hjälmbrosklav gul porlav lönn 

47 461453 6414766 ljuskantad sköldlav hagelporlav ask 

48 461452 6414759 hagelporlav allévägglav alm 

49 461456 6414756 allévägglav  alm 

50 461470 6414750   ask 

51 461465 6414753   ask 

52 461461 6414758 klibbal  al 

53 461461 6414777 kornig nållav gulnål alm 

54 461467 6414792   ask 

55 461467 6414821 brun nållav Rinodina exigua al 

56 461471 6414836 gul porlav hjälmbrosklav alm 

57 461471 6414840 brun nållav  al 

58 461474 6414850 hagelporlav  ask 

59 461472 6414855 hagelporlav  ask 

60 461468 6414858 hjälmbrosklav  lönn 

61 461473 6414871   al 

62 461474 6414874 ljuskantad sköldlav  lönn 

63 461476 6414882 hjälmbrosklav Diplotomma pharcidium ask 

64 461477 6414906 hjälmbrosklav  al 

65 461491 6414996   lönn 

66 461493 6415030 hagelporlav svavelticka al 

67 461500 6415060 hjälmbrosklav  ask 

68 461496 6415080 hjälmbrosklav  al 

69 461506 6415147   ask 

70 461510 6415169 ljuskantad sköldlav  lönn 

71 461516 6415205   björk 

72 461517 6415219 allévägglav  lönn 

73 461519 6415235   al 

74 461523 6415249 allévägglav  tysklönn 

75 461523 6415279   al 

76 461529 6415297   al 

77 461715 6415638 gul porlav hagelporlav ask 

78 461525 6415437 allévägglav  alm 

79 461520 6415434 grov ljuslav allévägglav ask 

80 461523 6415421 hjälmbrosklav Grågrön hagelporlav lind 

81 461524 6415417 allévägglav grov ljuslav alm 
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82 461518 6415344 grov ljuslav  lönn 

83 461514 6415304 allévägglav  lönn 

84 460654 6415720   alm 

85 460670 6415723   lönn 

86 460670 6415722   ask 

87 460676 6415722   alm 

88 460696 6415722   lönn 

89 460724 6415726   lönn 

90 460762 6415735 ljuskantad sköldlav  lönn 

91 460780 6415735   lönn 

92 460761 6415736   lönn 

93 460763 6415744   alm 

94 460780 6415741   lönn 

95 460789 6415748 hjälmbrosklav  lönn 

96 460808 6415739 ljuskantad sköldlav  lönn 

97 460833 6415737 ljuskantad sköldlav  alm 

98 460836 6415735 lönnlav  lönn 

99 460868 6415734 ljuskantad  lönn 

100 460906 6415732 hjälmbrosklav  lönn 

101 460928 6415725 hjälmbrosklav  lönn 

102 460970 6415718   lönn 

103 460985 6415713 hjälmbrosklav  lönn 

104 461022 6415702 grov ljuslav  lönn 

105 461460 6414756 ljuskantad sköldlav  lönn 

106 460993 6415718 hjälmbrosklav  lönn 

107 460963 6415725 hjälmbrosklav  lönn 

108 460950 6415727 svartöra  alm 

109 460941 6415730 lönnlav  lönn 

110 460915 6415733 hjälmbrosklav  lönn 

111 460884 6415736 hjälmbrosklav  lönn 

112 460875 6415735 hjälmbrosklav  lönn 

113 460867 6415737 ljuskantad  alm 

114 460865 6415736 hjälmbrosklav  lönn 

115 460663 6415713   björk 

116 460651 6415717   björk 

117 460770 6414130 alléskruvmossa  ask 

118 461472 6414827   alm 

119 461510 6415152   al 

120 460425 6413948 ljuskantad sköldlav  ask 

121 460175 6413835 ljuskantad sköldlav  lönn 

122 460485 6413993 alléskruvmossa  ask 

123 459270 6413300   ask 

124 460842 6415740 ljuskantad sköldlav  alm 

125 460843 6415736 ljuskantad sköldlav  lönn 

126 460628 6415714 ljuskantad sköldlav  alm 
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127 460641 6415712 hjälmbrosklav  lönn 

128 460741 6415730 hjälmbrosklav  lönn 

129 460756 6415738 Rinodina exigua  lönn 

 

Karta 4: Vuxna träd med nummer. Sydvästra delen. 
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Karta 5: Vuxna träd med nummer. Södra delen. 

 

 
Karta 6: Vuxna träd med nummer. Nordvästra delen. 
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Karta 7: Vuxna träd med nummer. Norra delen. 
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Kommentarer angående allén 
Epifytfloran i allén har drabbats av att det inte längre är lika många äldre träd. Framförallt har ask och 

alm drabbats av sjukdomar och särskilt almsjukan fortsätter att ta död på många äldre träd i allén. En 

annan faktor som förefaller utarmat floran är en ökad vägtrafik med det ökade stänk av vägsalt som det 

innebär vintertid. Den sida av stammarna som vetter mot vägbanan är i stort sett helt utan epifyter. 

Bland de rödlistade arterna har tidigare gul dropplav noterats i allén, men den kunde inte återfinnas. 

Sannolikt är värdträdet eller värdträden borta. 

 

Tabell 2: Utplacerade stockar med koordinater enl SWEREF 99 TM, naturvårdsarter och trädslag. 

Numreringen korresponderar med kartorna 8 - 9 nedan. 
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1 461839 6416581   lönn 

2 459456 6413517 stekelbock kläckhål klibbal 

3 459452 6413512   klibbal 

4 459449 6413508 brun nållav  klibbal 

5 459441 6413501   klibbal 

6 459437 6413493   klibbal 

7 459430 6413484   klibbal 

8 459427 6413478   klibbal 

9 459412 6413458 stor sotdyna NT  klibbal 

10 459404 6413446   klibbal 

11 459646 6412460   ask 

12 459641 6412459   ask? 

13 459175 6412661 Kandelabersvamp NT  sälg 

14 459206 6412637 Almdyna VU  alm 

15 459209 6412631   ? 

16 459218 6412595   fågelbär 

17 456604 6412805 långhorn reg sällsynt alm 

18 456604 6412802 långhorn reg sällsynt alm 

19 457544 6409220   ek 

20 457549 6409197   alm 

21 457543 6409197   sälg ev 

22 457532 6409199   ek 

23 457534 6409189   ek 

24 457528 6409186   ek 

25 458006 6408094   alm 

26 457908 6408021 Svartöra NT  alm 

27 457194 6407494   alm 
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28 457197 6407493   alm 

29 457197 6407491   ek 

30 457788 6407316   alm? 

31 457786 6407308   lövträd 

32 457784 6407300   Salix sp 

 

 

Karta 8: Utplacerade stockars läge. Norra halvan. 
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Karta 9: Utplacerade stockars läge. Södra halvan. 

Kommentarer angående utplacerade stockar 
Förekomst av 4 olika rödlistade svampar på 4 av 32 stockar är att betrakta som ett gott resultat. Vad 

gäller lavfloran så är den väldigt kortlivad vad gäller de arter som vuxit på stammarna när väl träden 

sågats ner varför man inte kan förvänta sig att hitta några ovanligare arter såhär några år efteråt. De 

arter som kan nyttja exponerad död ved tar ganska många år på sig innan de etablerar sig. Detta beror 

till stor del på att veden måste få rätt egenskaper innan lavarna kan etablera sig och sedan växer de 

långsamt och i konkurrens med varandra vilket gör att man måste räkna med bort mot 20 år innan man 

kan hitta de naturvårdsintressanta arterna på veden. 
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